OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Radomsko
z dnia 3 września 2019 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Radomsko podaje do wiadomości
wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 13 października 2019 r.:

Nr obwodu
głosowania
1

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziepółci,

sołectwo: Dziepółć, wieś: Dziepółć, Amelin

Dziepółć 97, 97-500 Radomsko
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietlinie,
Kietlin ul. Radomszczańska 61, 97-500 Radomsko

2

sołectwo: Kietlin, wieś: Kietlin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

sołectwo: Okrajszów, wieś: Okrajszów; sołectwo: Płoszów, wieś:
3

Płoszów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoszowie,
Płoszów ul. Radomszczańska 41, 97-500 Radomsko
Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzałkowie (hala sportowa),

sołectwo: Grzebień, wieś: Grzebień; sołectwo: Strzałków, część wsi:
Srzałków ul.
4

Siemiradzkiego,

ul.

Kolberga,

ul.

Strzałków ul. Kolumba 2, 97-500 Radomsko

Słoneczna,

ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Krótka, ul. Korczaka,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

ul. Kolumba, ul. Konopnickiej, ul. Harcerska, ul. Polna, wieś:
Brylisko
sołectowo: Strzałków, część wsi: Strzałków ul. Kopernika,
5

ul. Moniuszki, ul. Rolna, ul. Kochanowskiego, ul. ks. Stefana
Korala, ul. Ignacego Krasickiego

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzałkowie (sala ćwiczeń),
Strzałków ul. Kolumba 2, 97-500 Radomsko
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczepocicach,

sołectwo:

Bobry,

wieś:

Bobry,

Cerkawizna,

Klekowiec,

Szczepocice Rządowe 19C, 97-500 Radomsko

Podcerkawizna; sołectwo: Dąbrówka, wieś: Dąbrówka, Klekotowe,
6

Lipie; sołectwo: Szczepocice Rządowe, wieś: Szczepocice Rządowe,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szczepocice Prywatne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza
Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania
ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także
wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta
Gminy Radomsko najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Radomsko lub pod numerem telefonu 446832707.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Radomsko
Roman RADCZYC

